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Minimální preventivní program 2015/2016 (MPP) 
(obsahuje Program proti šikanování 2015/2016) 

________________________________________________________ 
 

 Ostatní informace MPP (legislativa apod.) jsou umístěny ve ŠPS 2012-2016 

 Charakteristika školy 
 Gymnázium Josefa Kainara v  Hlučíně je všeobecným šestiletým a čtyřletým 
gymnáziem s více než devadesátiletou tradicí. Zajišťuje středoškolské vzdělání ukončené 
maturitní zkouškou. Naše škola má rodinný charakter. Tuto výhodu školy si chceme udržet  
i do budoucna. Budeme dále usilovat o příjemné a klidné prostředí ve škole, o dobré vztahy 
mezi učiteli, rodiči a žáky. Snažíme se budovat pozitivní vztahy uvnitř třídních kolektivů  
i mezi jednotlivými žáky. 
  Většina žáků bydlí v Hlučíně, Ostravě a v přilehlých obcích (Ludgeřovice, 
Markvartovice, Darkovice, Kozmice, Dolní Benešov ad.). Škola je situována v klidné části 
města, v  blízkosti hromadné autobusové i železniční dopravy.  
 Připravujeme žáky pro studium na vysokých školách a klademe důraz na jejich 
uplatnění v  budoucím životě. Zajišťujeme výuku v povinných, volitelných i nepovinných 
předmětech. Výuka probíhá v mnohých odborných učebnách (jazykové učebny, laboratoře 
biologie, chemie a fyziky, odborná učebna výpočetní techniky, učebny  
s multimediální projekcí a interaktivní tabulí, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné 
výchovy a tělocvična) a kmenových třídách. 
 Každoročně se žáci zúčastňují olympiád, soutěží a jiných mimoškolních aktivit. 
Významnou součástí volnočasových aktivit je pěvecký sbor školy, který úspěšně naši školu 
reprezentuje na různých kulturních akcích a festivalech.  
 Kromě sportovního volejbalového kroužku mají naši žáci možnost navštěvovat 
zimní i letní sportovní kurzy a třídní výlety. 
   Důležitou součástí života na našem gymnáziu jsou v neposlední řadě četné akce 
školy, které přispívají k vytvoření zdravého klimatu mezi žáky i pedagogickými pracovníky. 

 

 Školní metodik prevence 
o Mgr. Petr Klein 
o kabinet č. 66 
o email: klein@ghlucin.cz 

o konzultační hodiny: studenti – po domluvě kdykoliv, rodiče – po domluvě 
kdykoliv 

 Cíle MPP pro školní rok 2015/2016 
o žáky vzdělávat v oblasti rizikových forem chování podle tematických plánů 

jednotlivých předmětů (viz seznam níže) 
o dále snižovat výskyt kuřáků u vchodu do šaten – náhodné kontroly dozorů 
o zvýšit informovanost žáků primy a 1. A v problematice šikany (Poradna pro 

primární prevenci Ostrava) 
o zvýšit informovanost žáků sekundy v oblasti právní odpovědnosti (beseda  

s policistou) 
o zvýšit informovanost žáků sekundy v oblasti zdravého způsobu života 

(diskuse a projekty na téma poruch příjmu potravy – biologie) 
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o zvýšit informovanost o bezpečném sexuálním chování v dospívání (II., III., 
2. A, PPPP Ostrava) 

o zvýšit informovanost žáků v oblasti kyberšikany a bezpečného internetu  
(filmy – Seznam se bezpečně atd. – IVT, beseda PPPP Ostrava) – III., IV., 
1. A, 2. A 

o diskutovat se žáky tercie a 1. A o závislostech (film Requiem za sen) 
o diskutovat se žáky kvarty a 2. A o šikaně (film Zkažená mládež) 
o zvýšit informovanost žáků o znečištěném ovzduší – projekt Emise 
o diskutovat se žáky kvint a 3. A o drogové problematice (dokumentární filmy, 

film Katka - chemie) 
o zvýšit informovanost žáků kvint  a 3. A o problematice stalkingu (beseda – 

Bílý kruh bezpečí Ostrava) 
o informovat rodiče žáků na třídních schůzkách o ŠPS a MPP 
o zrealizovat přednášku na vybrané téma pro pedagogický sbor (zajistit 

vhodného odborníka, nejlépe PhDr. Svoboda) 
 

 Přehled preventivních aktivit v kompetenci jednotlivých předmětových 
komisí 
 
 

Anglický jazyk 

 

Německý jazyk 

 

  

ročník tematický celek preventivní aktivita 

prima – 
sexta 
1. A 
2. A 
3. A 

drogová 
problematika, 
AIDS 
 
 

rozhovory, články v časopisech, konverzace 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

sekunda tvorba rozhovoru 
 

šikana – co ti vadí na chlapcích a děvčatech – rozhovor 

kvarta 
2. A 

xenofobie 
 

film v původním znění s titulky: Hitlerova elita – diskuse 

kvinta 
3. A 

návykové látky 
 

film v původním znění s titulky: My děti ze stanice ZOO – 
diskuse 
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Dějepis 

 

Společenský základ 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

prima – 
sexta 
1. A 
2. A 
3. A 

středověk 
novověk 
20. století 
 

náboženská netolerance - diskuse  
rasismus, antisemitismus, xenofobie, extrémní nacionalismus, 
nedemokratické politické režimy – diskuse, besedy s 
pamětníky 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

prima Náročné životní 
situace 
 
Sociální ochrana 
dětí a rodiny 
 
Právní a morální 
normy 
 
 

násilí, šikana, záporné způsoby chování a jednání – učivo, 
diskuse 
 
 
mravní výchova dětí a mládeže, náhradní výchova – učivo, 
diskuse 
 
 
kriminalita, delikty – učivo, diskuse 
 

sekunda Rizikové faktory 
způsobu života 
 
Člověk a svět 
práce 
 
Globální svět 
 

násilné chování, poruchy příjmu potravy, zneužívání dětí, 
rizikové skupiny – učivo, diskuse 
 
filmová projekce Dětská práva – Anna (Jeden svět na 
školách) 
 
filmová projekce sociálních spotů – Odstranit extrémní 
chudobu a hlad (Jeden svět na školách) 

tercie 
1.A 

Životní cyklus, 
etapy cyklu 
 
Pracovní právo 
 
 
Lidská práva 
 

sociální problémy věkových skupin 
 
 
Pracovní agentura – interaktivní hodina s použitím filmové 
projekce  
o diskriminaci při pracovním pohovoru 
 
filmová projekce Lekce běloruštiny (Jeden svět na školách) 

kvarta 
2. A 

Politické myšlení 
jeho vývoj, 
ideologie 
 
Náboženské 
systémy, 
menšinová 
náboženství 
 

nacionalismus, rasismus, extremismus, xenofobie – učivo, 
diskuse 
 
 
 
rizikové formy chování v některých náboženských hnutích, 
náboženská netolerance - Filmová projekce Most přes Wadi 
(Jeden svět na školách) 

kvinta 
3. A 

Sociologický 
výzkum a 
zpracování dat, 

společenská, náboženská, hospodářská problematika – tvorba 
projektů 
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Geografie 

 

Biologie 

 

Chemie 

 

analýza 
 

sexta Vývoj 
filosofického 
myšlení 
 

tolerance, etika, snášenlivost, pluralita a jejich hodnoty ve 
vývoji lidského myšlení a poznání – učivo, diskuse 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

sekunda Obyvatelstvo světa 
 

xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, sekty, 
náboženská hnutí, náboženský extremismus – učivo, diskuse 
 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

prima Vývoj rodu Homo 
 

rasy a rasismus – učivo, diskuse 

sekunda Trávicí soustava 
 
 
 
Kožní soustava 
 
Pohlavní soustava 
 
 
Smyslové orgány 
 

poruchy příjmu potravy, sebevědomí – tvorba posterů, 
prezentace žáků, diskuse 
zdravá výživa, způsoby stravování – diskuse 
 
pigmenty kůže – rasy a rasismus – diskuse 
 
sexuální výchova, prevence sexuálně přenosných 
onemocnění, antikoncepce, těhotenství – učivo, diskuse 
 
interaktivní hodina – film Jsem handicapovaný, promiňte – 
neslyšící  
a tělesně postižení – diskuse 
 

tercie 
1. A 

Viry virus HIV – diskuse, referáty, dokumentární filmy, tvorba 
posterů 
 

sexta Genetika člověka 
 

xenofobie, antisemitismus, rasismus – učivo, diskuse 
 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

sekunda 
kvarta 
2. A 

Organická chemie alkoholy – alkoholismus, závislosti – diskuse 
toluen – závislosti – diskuse 
 

kvinta 
3. A 

Alkaloidy 
 
 
Heterocyklické 
sloučeniny 
 
Léčiva 
 

kokain, morfium, braun, heroin, THC, LSD ad., návykové 
látky, závislost, abstinenční příznaky, možnosti léčby – učivo, 
diskuse 
 
sedativa, barbituráty – závislosti – diskuse 
 
závislost na lécích – diskuse 
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Informační a výpočetní technika 

 

Výtvarná výchova 

 

Hudební výchova 

 

 Přehled spolupracujících organizací podílejících se na prevenci rizikového 
chování ve škole 

o Poradna pro primární prevenci Ostrava (PPPP Ostrava) – besedy 
o Bílý kruh bezpečí Ostrava – besedy 
o Tomáš Řehák – beseda Láska, sex a vztahy 
o Státní zdravotnický ústav Ostrava – letáky 

 Způsoby prezentace MPP 
o ŠPS a MPP jsou všem k dispozici na webu školy, školní síti  
o pedagogický sbor je s MPP seznámen na poradě  

ročník tematický celek preventivní aktivita 

prima Základní obsluha 
počítače a práce ve 
školní síti 

nástrahy na internetu (sociální sítě, internet), kyberšikana – 
diskuse 
 
 
 

sekunda Tvorba webových 
stránek 
 

film: Seznam se bezpečně – diskuse 
 

kvinta 
3. A 

Sítě a internet 
 
 
 

film: Ivo Jahelka – Neznalost neomlouvá – diskuse 
 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

prima 
sekunda 
tercie 
kvarta 
1. A 
2. A 

Tvorba posterů 
 
Příprava výstavy 
v KD Hlučín 
 

cigarety, drogy, životní prostředí – tvořivá činnost 

ročník tematický celek preventivní aktivita 

prima 
sekunda 
tercie 
kvarta 
1. A 
2. A 

Negativní jevy 
spojené  
s populární 
hudbou 
 
Hudba jako účinná 
relaxace 
 
 

drogová závislost, alkoholismus – prezentace významných 
hudebníků  
a hudebních skupin – referáty 
 
 
práce s poslechem 

tercie 
kvarta 
1. A 
2. A 

Tanec a relaxace 
 
 
 

formy pohybu – relaxace 
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Hlučín, 1. 9. 2015 
 
 
 
 
      Mgr. Petr Klein      PhDr. Charlotta Grenarová 
školní metodik prevence      ředitelka školy 


